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                                                            Rådet för funktionshinderfrågor 

ANSLAGSBEVIS: 

Nämnd:  Pensionärsrådet  

                 Rådet för funktionshinderfrågor  
Förvaringsplats:  Kommunledningskontoret 

Sammanträdesdatum:  Justeringsdatum:  

Anslagsdatum:  Anslagets nedtagande:  

Bevis om tillkännagivande av justering:  

 
 

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | registrator@lysekil.se | www.lysekil.se 
 

Sammanträdestid: 
 

2018-05-31 kl. 8.30 – 11.30 
 

Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, 
Lysekil 

 

Ledamöter, Pensionärsrådet 

 

 
 
Ricard Söderberg, ordförande 
Jan-Olof Johansson, kommunalråd 
Ronald Rombrant, oppositionsråd 
Eva Sjöfält, PRO Lysekil 
Britt-Marie Hellström, PRO Brastad 
Lena Rydenstam, PRO Brodalen 
Agneta Adriansson, PRO Skaftö 
Inger Johansson, SPF Kaprifol Skaftö 
Lars Jansson, SPF Gullmaren Lysekil, 
§§ 7-11 
Hennie Olsson, Aktiva Seniorer 
Lisbeth Ask, SKPF Lysekil 
 

 

Ledamöter, Rådet för  

funktionshinderfrågor 
 
Ricard Söderberg, ordförande 
Jan-Olof Johansson, kommunalråd 
Ronald Rombrant, oppositionsråd 
Sverker Johnsson, BYN 
Agneta Adriansson, HLF 
Lilian Skoog, SRF 
Sigbritt Ödman, FUB 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

 

Sekreterare: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .............................................................................  

Anne-Marie Mattsson 

 

 

Ordförande: 
 

 

 

 

 

 

 

 .............................................................................  

Ricard Söderberg 

Justerare: 
 

 

 

 .............................................................................  

 Eva Sjöfält för Pensionärsrådet 

 

 

…………………………………………………………………. 

  Agneta Adriansson för Rådet för 

funktionshinderfrågor 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

Medverkande tjänstemän 

 
Eva Andersson, förvaltningschef 
Sture Martinsson, enhetschef 
Stina Norén Hermansen, planarkitekt 
Linda Wising, handläggare 
Ola Ingevaldson, överförmyndare 
 
  



LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Pensionärsrådet  
Rådet för funktionshinderfrågor                     2018-05-31 
   4/13 

 

 

Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 7 
 
Översyn av hjärtstartare – vad händer?  
 
Vid förra mötet med pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor 
framfördes önskemål om att få veta vad som hänt angående översynen av de 
hjärtstartare som finns i kommunen.  
 
Sture Martinsson, enhetschef inom samhällsbyggnadsförvaltningen, har bjudits in 
till dagens sammanträde för att redovisa ärendet.  
  
Tanken var att de ska finnas ett gemensamt serviceavtal så att fastighetsenheten 
ansvarar för registrering och översyn av de hjärtstartare som finns inom 
kommunen. Detta är inte klart ännu. Inventering har påbörjats och ska göras klart.  
 
Privat hjärtstartare finns i havsbadsområdet. Problemet med denna är att man 
måste hämta nyckel på dykcenter för att komma åt den.  
 
Befintliga hjärtstartare är fungerande och bra, men det måste finnas någon person 
som ansvarar för att byta batteri och annat.   
 
Inventeringen fortsätter. Sture Martinsson lovar ta tag i detta igen och se till att det 
blir klart så snart som möjligt.  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 8 
 
Nya äldreboendet i Fiskebäck.  
 
Förvaltningsrätten har fattat beslut ärendet och har avslagit det överklagande som 
inkommit angående nya äldreboendet i Fiskebäck, Lysekil. Förvaltningsrätten har 
även tagit bort inhibitionsrätten, vilket innebär att kommunen kan fortsätta 
planeringen. 
 
Förvaltningschefen säger att möte är inbokat den 20 juni med föreningens styrelse 
för att diskutera den fortsatta planeringen.  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 9 
 
Hur ser utbildningen ut för personal inom hemtjänsten som arbetar 
med dementa?  
 
Representanterna för kommunens pensionärsorganisationer har gemensamt ställt 
följande fråga:  
 
Hur ser utbildningen ut för personal inom hemtjänsten som arbetar med 
dementa?  
 
 
Förvaltningschefen svarar:  
 
Hemtjänstpersonal och personal inom särskilda boenden har möjlighet att delta i 
en valideringsutbildning där de kan få undersköterskebehörighet. Extrautbildning 
med särskild inriktning för personer med demens finns. Ca 20 undersköterskor har 
hittills genomfört denna utbildning. I övrigt har personalen handledning av 
förvaltningens sjuksköterskor och av anhörigsamordnaren.  

Termen BPSD är en förkortning för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid 
Demens och handlar om hur personer mår i syfte att hitta bästa möjliga sätt att 
bemöta och hantera demenspersoner. BPSD används inom förvaltningens 
verksamheter. 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 10 

Finns det något förebyggande arbete för brandskydd för personer som 
har insatser från kommunen?  
 
Representanterna för kommunens pensionärsorganisationer har gemensamt ställt 
följande fråga:  
 
Finns det något förebyggande arbete för brandskydd för personer som har 
insatser från kommunen?  
 
 
Förvaltningschefen svarar:  
 
Under våren har ett arbete startats upp tillsammans med räddningstjänsten samt 
med Munkedal och Uddevalla. 
 
Tanken är att arbeta med förebyggande brandskydd för personer som bor i ordinärt 
boende och där förvaltningen går in med kommunala insatser. 
 
Förvaltningen startar med verksamheterna personlig assistans samt boendestöd till 
hösten 2018. Den personal som går till brukaren första gången har med sig en 
checklista där de kollar av brandsäkerheten och ger råd och stöd till den enskilde 
om vilka brandskydd man bör skaffa sig. Under våren 2019 kommer förvaltningen 
att fortsätta med hemtjänsten.  
 
Idag finns spisvakter, brandfiltar, rökförkläden och brandvarnare i kommunens 
särskilda boende, allt efter individuell bedömning. I nya boenden projekteras det 
alltid med sprinklers. 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 11 
 
Ny detaljplan för ”Sjukhusområdet”  
 
Planarkitekt Stina Norén Hermansson har bjudits in till dagens sammanträde för 
att informera om en ny detaljplan för ”Sjukhusområdet”. Arbetet är fortfarande i 
planeringsstadiet och inga beslut är tagna ännu.  
 
Detaljplanen har varit ute på samråd. Synpunkter har inkommit, både från 
närboende, Länsstyrelsen, Sveriges geotekniska institut och andra.  
 
Planbeskrivning redovisas och bifogas även protokollet. Bilaga 1.  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 12  
 
Nya rutiner för färdtjänsten – hur följs dessa upp?  
 
 
Vid förra mötet med pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor 
framfördes önskemål om att få veta lite mer om de nya rutinerna för färdtjänst 
samt hur förändringen följs upp.  
 
Linda Wising, handläggare av färdtjänstärenden, har bjudits in till dagens 
sammanträde för att informera om de nya rutinerna samt för att svara på frågor. 
Informationsmaterial delas ut på sammanträdet. Se bilaga 2.  
 
Nytt sedan ca ett år tillbaka är att man beställer resan via Västtrafik och inte längre 
via taxi. Det är ny kostnad per ny kommun, d.v.s. en kommun räknas som en zon.  
Numera kan man åka med färdtjänst till flera kommuner och slipper därför beställa 
riksfärdtjänst för att åka över kommungränsen.  
 
Kommunen har tätt samarbete med Västtrafik och har inte upplevt att inkommit så 
många klagomål. Handläggaren kan dagligen följa vad som hänt och vad Västtrafik 
gör för att lösa eventuella problem. De flesta klagomålen handlar om att bilen är 
lite försenad.  
 
Både vid sjukresor och vid färdtjänst sker samåkning, men man kan få beslut om 
att inte behöva samåka. Det finns redan många som åker själva i en bil.  
 
 
Pensionärsföreningarna upplever att enskilda människors negativa upplevelser 
kommer till dem istället för till ansvariga. Görs det kvalitetsmätningar hos 
västtrafik?  
Handläggaren svarar att det görs mätningar dagligen, men att dessa endast 
sammanställs årsvis.  
 
 
Pensionärsföreningarna frågar om kommunen tycker att färdtjänsten har en 
kvalitet som är godtagbar? 
Handläggaren upplever inte att det blivit sämre mot vad det var tidigare. Har nu 
mer koll på vart folk åker och hur mycket det kostar. Det finns ett verksamhets-
system där man kan hämta mycket fakta. 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

 
Pensionärsföreningarna tar också upp att det fortfarande inte fungerar riktigt 
bra med anslutningsbussen efter ändrad linjesträckning för buss 841.  
 
Mikael Johansson, avdelningschef för hållbar utveckling, har varit i kontakt med 
Västtrafik angående de upplevda problemen. Svaret från Västtrafik redovisas 
muntligt.  
 
Pensionärsföreningarna tycker att kommunen ska ställa krav på ordentlig 
kommunikation med Västtrafik gällande anslutningsbussen i samband med den 
ändrade linjesträckningen och att tydlig information om förändringarna borde ske 
till kommunmedborgarna via media, t.ex. genom Lysekils-Posten och 
Bohusläningen. 
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 13 
 
Hur arbetar kommunen med gode män för äldre som har det behovet?  
 
Representanterna för kommunens pensionärsorganisationer har gemensamt ställt 
följande fråga:  
 
Hur arbetar kommunen med gode män för äldre som har det behovet? Hur utses 
de och hur sker kontrollen?  
 
 
Överförmyndare Ola Ingevaldson har bjudits in till dagens sammanträde och 
svarar på bland annat följande frågor:  
 
Varför ska man ha en god man? 
Vad gör en god man? 
Vem kan få en god man? 
Vem kan bli god man? 
Vem kontrollerar den gode mannen? 
Hur ansöker man om god man? 
 
 
Skriftligt informationsmaterial delas ut där man kan få ytterligare svar på vad det 
innebär att vara god man. Se bilaga 3.  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 14  
 
 
Framtida äldreomsorg på Skaftö 
 
Förvaltningschefen informerar om arbetet gällande framtida äldreomsorg på 
Skaftö.  
 
Några möten mellan tjänstemän och referensgrupper har skett där man bland 
annat tittat på hur man ska kunna skapa en trygg, effektiv och kvalitetssäker 
framtida äldreomsorg på Skaftö. Man har t.ex. diskuterat om och hur man skulle 
kunna omvandla Gullvivan till trygghetsboende eller om det skulle gå att utöka 
befintligt boende med ytterligare platser.  
 
Problem finns gällande båda alternativen och man har fortfarande inte kunnat lösa 
det på ett bra sätt.  
 
Utredningen skulle vara klar i juni 2018 men kommer säkerligen inte att kunna 
presenteras förrän efter sommaren.  
 
Referensgrupperna kommer att få ta del av utredning och resultat när det är klart 
att presenteras för politikerna.  
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Justerare: 

 

Utdragsbestyrkande:  

 

 

§ 15 
 
Återkoppling från brukarorganisationerna 
 
Önskemål finns att vid något av höstens sammanträden få information om det 
finns planer på utveckling inom hemtjänstverksamheten i Lysekils kommun t.ex. 
enligt Skönsmomodellen som är en modell som Sundsvalls hemtjänst använt för att 
hitta nya arbetssätt och som utgår från vad som är viktigast för brukaren.  
 
Modellen har i Sundsvall lett fram till bättre arbetsmiljö för medarbetarna, högre 
kundnöjdhet och positiva effekter på ekonomin.  
 
 



Detaljplan för Sjukhusområdet, 
Slätten 15:7 m.fl., Lysekils kommun
Information 31 maj 2018 KPR/KRF 2018-06-04

Bilaga 1 
till protokoll
från 2018-05-31



• Presentation av detaljplaneprocessen

• Presentation av planförslaget
o Översiktsplanen
o Exploatörens tankar
o Planhandlingarna

• Frågor 
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Detaljplaneprocessen 
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Med detaljplan får kommunen reglera 
användningen av mark- och vattenområden.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Kommunen kan använda en detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt för bland annat bebyggelse. Det gäller till exempel både när det ska byggas nytt och när bebyggelse ska förändras eller bevaras. Samråd (sex veckor): har just varit. Det har tagits fram ett detaljplaneförslag med tillhörande beskrivning. Nödvändiga utredningar har utförts och Länsstyrelsen har godkänt miljöbedömningen. Det vi nu vill är att samla in kunskap och synpunkter och på så sätt se om det finns behov eller möjligheter att förbättra förslaget. Samrådskrets bl.a: Länsstyrelsen, lantmäteriet, kommuner, boende/grannar som berörs, olika myndigheter, intresseorganisationerSyftet med samråd är att;-samla in kunskap/synpunkter och på så sätt förbättra detaljplanen. -ge berörda insyn i förslaget och möjlighet att påverka.Granskning (två veckor): Alla berörda får ta del av ett omarbetat planförslag.  Det är på så sätt möjligt att se om man ff har invändningar mot förslaget. Den som inte senast yttrar sig under granskning kan förlora rätten att överklaga. Om planförslaget ändras drastiskt efter granskning så ska det granskas igen.Antagande: När detaljplanen är antagen skickas det ut ett meddelande (protokoll med beslut) till länsstyrelse, lantmäteriet, kommuner, boende/grannar som senast under granskningstiden lämnat skriftliga synpunkter som inte har blivit tillgodosedda.Överklagan (tre veckor): Den som vill överklaga beslut om att anta detaljplan vänder sig till kommunen, som i sin tur lämnar över klagan till Länsstyrelsen. Det är de som har yttrat sig senast under granskningen, och inte fått sina synpunkter tillgodosedda, som kan överklaga.
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Planförslag

Sjukhusområdet, Slätten 15:7 m.fl

Detaljplan för Sjukhusområdet, 

Slätten 15:7 m.fl., Lysekils kommun

Presentatör
Presentationsanteckningar
Avgränsning planområde och geografisk lokalisering Planområdets avgränsning: Fastigheterna Slätten 15:7, Slätten 5:1, samt del av Kronberget 1:82 och Slätten 1:29. Lasarettsgatan, Långeviksgatan och Smedgatan.
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Översiktsplanen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Översiktsplaneringen är ett verktyg för att se på den fysiska miljön i ett större perspektiv.I översiktsplanen finns riktlinjer för hur man skapar en bättre miljö, enklare vardagsliv för medborgarna och en attraktivare kommun.



Exploatörens tankar... 
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• Sjukhuset idag har flera tomma lokaler. Hemsö 
vårdfastigheter vill satsa på ett mer levande område 
med möjligheter till fler användningsområden:

– bostäder
– kontor
– utbildningslokaler

Presentatör
Presentationsanteckningar
Sjukhuset har idag ett stort antal tomma lokaler. Fastighetsägaren (Hemsö Vårdfastigheter) önskar kunna ändra om och hyra ut som exempelvis bostäder, kontor och utbildningslokaler.  Bostäder, som exempelvis hyresrätter, trygghetsboende
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Gällande detaljplan

Presentatör
Presentationsanteckningar
Gällande detaljplan för området tillåter allmänt ändamål, A. En fastighet inom ett A-område med privat huvudman måste  fortsätta att bedriva verksamhet inom vård, annars kan inte bygglov ges för önskade ändringar.
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Plankartan
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Plankartan
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Illustrationsplan

Presentatör
Presentationsanteckningar
Förändringar:1. Nuvarande byggnad rymmer ett äldreboende. Byggnaden, som idag är i tvåvåningar, planeras att byggas på med en våning och utökar därmedbefintlig verksamhet.Den nya planen tillåter en ökning i nockhöjd på cirka 3,5 meter jämfört medbyggrätten i gällande detaljplan.2. Befintlig byggnad bevaras, men förutom att rymma vårdverksamhet ges ävenmöjligheten för att lokalerna kan byggas om till bostäder och lokaler avsedda förcentrumverksamhet och kontor. Den norra delen av byggnaden rymmer energianläggningarsom servar sjukhuset samt en av LEVA hyrd lokal för panncentral/reservanläggning för fjärrvärme. Fastighetsägaren har idag inga planer påatt bygga ut eller på byggnaderna, men möjlighet ges för en högre bebyggelse iframtiden.Den nya planen tillåter en ökning i nockhöjd på cirka 1 meter jämfört med byggrätteni gällande detaljplan.3. De två befintliga byggnaderna i två våningar är idag i dåligt skick och stårtomma. Byggnaderna ska ersättas med två nya byggnader i fyra våningar.Huvudsaklig användning kommer att vara bostäder, men möjlighet ges förcentrum- och vårdverksamhet. Bostäderna är tänkta som mindre lägenheter.Den nya planen tillåter en ökning i nockhöjd på cirka 1 meter jämfört med byggrätteni gällande detaljplan.4. Byggnaderna är i två respektive fyra våningar och planeras att byggas om tillbostäder, alternativt folkhögskola. Möjligheten ges även för centrum- samt vårdverksamhet.Den nya planen tillåter en ökning i nockhöjd på cirka 1 meter jämfört med byggrätteni gällande detaljplan.5. Tanken är att befintlig byggnad i en våning ska rivas och ersättas av en störrebyggnad i fyra våningar. Byggnaden ska rymma bostäder eller äldreboende, menplanen tillåter även centrumverksamhet.Den nya planen tillåter en ökning i nockhöjd på cirka 11 meter jämfört med byggrätteni gällande detaljplan.6. Den nya detaljplanen innebär i stort sett inga förändringar för den befintligafastigheten.Konsekvenser: Den nya bebyggelsen kommer huvudsakligen att byggas påredan bebyggd mark. Det kommer därmed inte att ske några stora förändringari terrängen.Lysekils kommun behöver bostäder och vill uppmuntra till ett ökatbostadsbyggande. Sjukhusområdet är utpekat som lämpligt för en störreexploatering än vad som är där idag och som en följd av detta tillåts en högrebebyggelse.
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Illustration sektioner
Sektion A-A

Sektion B-B

Sektion C-C



Frågor? 
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